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„V Moravskoslezském kraji probíhá velký investiční
boom, ale ten musí být následován také boomem ve
vzdělávání lidí, protože pokud tady nebudou kvalitní
lidé, tak to investoři velice brzy pochopí a odejdou.“

rektor Jiří Močkoř pro ČT 1, 21. 3. 2008  

VYSOKOŠKOLÁCI JSOU PROSTĚ DOBŘÍ Profesní připravenost 
absolventů vysokých škol v Moravskoslezském kraji hodnotí jako
dobrou až vynikající 60 procent zaměstnavatelů. Jak ale vyplývá 

z dotazníkového šetření u stovky regionálních firem s úrovní tzv. měkkých dovedností, 
mezi něž patří například schopnost komunikace v cizích jazycích, je to horší. Tyto výsledky
byly jedním z témat mezinárodní konference „Kompetentní lidé – konkurenceschopné 
regiony“. Ve dnech 19. – 21. března 2008 proběhla v prostorách VŠB-Technické univerzity
Ostrava akce Kariéra 2008, jejíž součástí byl i Veletrh pracovních příležitostí Symbióza 2008
a zmiňovaná konference... Projekt Kariéra 2008 se snaží o formulaci konkrétních řešení pro
překonání existujících a známých překážek ve vztazích vzdělávacích institucí, absolventů 
a zaměstnavatelů. Ostravská univerzita v Ostravě se Symbiózy zúčastnila podruhé. (tisková
zpráva akce Kariéra 2008) -new-

K INSTITUTU ODLOŽENÉHO ŠKOLNÉHO Vratislav Vozník, předseda Studentské komory
Rady vysokých škol, student Ostravské univerzity v Ostravě: „Institut odloženého školného
přesunuje finanční zátěž ze studenta na následného absolventa. Ve chvíli, kdy zavedeme 
odložené školné, vstupuje člověk s bakalářským titulem do života s dluhem, řekněme, 
devadesát, sto tisíc. V tu chvíli se zásadně snižuje jeho bonita, co se týče získávání úvěrů na
bydlení, na další osobní potřeby a zakládání rodiny a tím pádem student sice bude moci stu-
dovat za, řekněme, sociálně spravedlivých podmínek, ale nebude mít stejnou možnost 
zakládat rodinu a pokračovat dál v normálním životě.“
(krác., Otázky Václava Moravce ČT 1, 9. 3. 2008) http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/ 

O VZNIKU LÉKAŘSKÉ FAKULTY V OSTRAVĚ Jaroslav Slaný, děkan Zdravotně sociální 
fakulty Ostravské univerzity a přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava: „Ostrava 
a celý moravskoslezský region si lékařskou fakultu určitě a nesporně zaslouží - je to spádo-
vá oblast s 1,25 milionu obyvatel, s vysoce rozvinutým systémem zdravotnictví a s trvalou 
potřebou lékařů… Hlavním problémem jejího vzniku je zejména v oborech teoretických 
a preklinických nedostatek profesorů a docentů (v příslušném věku). Těch je však v naší 
republice vůbec nedostatek i na stávajících lékařských fakultách - znamenalo by to tedy 
zajistit si je odněkud z ciziny. A hned tu máme další, navazující problém - z čeho je v prv-
ních letech eventuální existence lékařské fakulty (cca 4-6 let po vzniku, kdy by fakulta 
ještě nemohla být ekonomicky soběstačná) finančně zajistit… Akademický senát Ostravské
univerzity (OU) se v roce 1991 rozhodl založit lékařskou fakultu v rámci OU, fakulta však 
zůstala po svém vzniku –nenaplněná-. Ze strany tehdejší akreditační komise i ostatních 
lékařských fakult byl tehdy na OU vytvořen důrazný tlak tuto fakultu zrušit, spojený s vý-
zvou založit fakultu zdravotně sociální -což se také v roce 1993 stalo.“ (upr. a krác.podle
Zdravotnických novin 3. 3. 2008)
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JANÁČEK DĚKANEM FAKULTY UMĚNÍ OU
Prvním děkanem Fakulty umění Ostravské uni-
verzity v Ostravě byl v aule univerzity 18. břez-
na 2008 slavnostně inaugurován dosavadní
prorektor OU Zbyněk Janáček. Spolu s ním by-
li do svých funkcí uvedeni také proděkani.
Proděkanem pro umění, vědu a zahraniční
vztahy se stal Jan Hališka a proděkanem pro
studium Marek Sibinský. O hudební doprovod
slavnostního aktu se postarali studenti hudební
sekce fakulty. Nejprve vystoupilo Klarinetové
kvarteto ve složení Marek Prášil, Eva Kubicová,
Karin Zapala a Jiří Horváth,. Poté je vystřídal
Komorní orchestr Fakulty umění OU s dirigen-
tem Pavlem Vítkem. Hru Komorního orchestru
doprovodila „Slavnostní iluminace,“ kterou připravil student katedry intermédií Jan Husták.
http://fu.osu.cz/ -vorl-

PROFESOR LEGENDA SE DOŽIL DEVADESÁTKY  Devadesáti let se
v březnu 2008 dožil doyen pedagogického sboru Ostravské univer-
zity v Ostravě (OU), přední český jazykovědec a význačný romanista
Jan Šabršula. Krátce poté, co se zapsal ke studiu francouzštiny 
a filozofie na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, následovaly 
pohnuté události 17. listopadu. Pro aktivní účast byl deportován 
do Sachsenhausenu a později internován. Ke studiím se vrátil až 
v roce 1945. Většinu svého profesního života působil na FF UK, 
od roku 1993 pak na Filozofické fakultě OU, katedře romanistiky.

Zasedá v kandidátských, doktorských a habilitačních komisích řady českých univerzit.
Posuzuje diplomové a vědecké práce, přednáší, soustavně publikuje a aktivně se doma 
i v zahraničí účastní mnoha sympozií a vědeckých konferencí. Jeho publikační činnost čítá
na 400 položek! Je autorem mnoha vědeckých monografií, Velkého francouzsko-českého
slovníku i držitelem řady významných ocenění. Roku 2000 mu francouzský prezident udělil
Řád Čestné legie. Jediným zaručeným receptem dlouhověkosti a životní svěžesti je podle
pana profesora jen stálá duševní a fyzická aktivita. Svou erudicí, mimořádnou pracovitostí,
vytrvalostí, cílevědomostí a bezmeznou ochotou trvale získává upřímný obdiv svých stu-
dentů i kolegů. Přes svůj věk také stále řídí auto, každý víkend si jezdí zaplavat do Podolí 
a na své zahradě se věnuje další své životní vášni - pěstování růží. http://ff.osu.cz/ -bol-

MATEMATICI PŘIJELI NA JARNÍKA  Katedra matematiky
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pořáda-
la od 30. března do 3. dubna 2008 již 18. ročník Mezinárodní
matematické soutěže V. Jarníka. Letos se přihlásilo 146 stu-
dentů z 31 univerzit 14 států Evropy. Před samotnou soutěží
proběhla na jednotlivých univerzitách předkola. První místo 
v první kategorii si rozdělilo hned šest studentů – E. R.
Baronov (Sofie), O. Budáč (Bratislava), D. Grinberg (Mnichov),
J. Kuben (Brno), R. Paulin (Budapešť) a M. Pilipczuk (Varšava),
všichni obdrželi částku pět tisíc korun. V té druhé se umístil na prvním místě D. Kiss
(Amsterdam) s výhrou 15.000 korun. Druhé místo obsadil A. M. Kirkoryan (Sofie) s výhrou
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Rektor Jiří Močkoř inauguruje Zbyňka Janáčka prvním 
děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity.



9.000 Kč a částku 6.000 Kč za třetí místo získal E. Csóka
(Budapešť). Soutěž je pojmenována po významném
profesorovi Vojtěchu Jarníkovi, jehož učebnice mate-
matické analýzy vychovaly celé generace matematiků.
Původně začínala jako relativně malá soutěž studentů
univerzit z Polska a České republiky. Během sedmnácti
let se etablovala na největší a nejstarší soutěž univer-
zitních studentů matematiky v Evropě. Její rozsah 
a odborná úroveň neustále roste. Srovnatelná soutěž
probíhá jen v Londýně, je však  rozsahem menší, s kratší
tradicí. http://prf.osu.cz/    -dan-

OVČÁČEK ZÍSKAL CENU MĚSTA  Cenu města Ostravy obdržel v březnu 2008 z rukou pri-
mátora Petra Kajnara profesor Eduard Ovčáček, jehož jméno je v oblasti výtvarného umění
trvale spojováno s významnou etapou strukturální abstrakce i nové figurace a po roce 1989
se postavil do čela snah o založení a profilaci vysokoškolského výtvarného uměleckého stu-
dia na Ostravské univerzitě. (krác. Moravskoslezský deník, 27. 3. 2008) http://fu.osu.cz/   -vor-

MAJÁLES OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 2008 Pestrobarevný průvod masek, vycházející z Husova
sadu v centru Ostravy, zahájí už 29. dubna 2008 tra-
diční slavnost studentů Ostravské univerzity v Ostravě
(ale nejen jich) – Majáles! I letos ožije podhradí
Slezkoostravské hradu několika tisíci mladých lidí těší-
cích se na nabitý program. Příznivci si jako každoroč-
ně budou moci vybrat hned z několika scén. Na té
hlavní vystoupí kapely Sunshine, O5&Radeček, POST
IT, Cocotte minute, Satisfucktion a Polemic. Druhou
scénu roztančí Glayzy, Cafe Industrial, Tainted, Šufun-
ky Gang, Masterpiece a Bran. Samozřejmostí bude 
alternativní scéna v klubu Marley určená milovníkům
rychlých rytmů. Po roční přestávce si návštěvníci zno-
vu vychutnají také odpočinek v čajovně, a to s i chill-
out hudbou. Na milovníky Thalie čeká divadelní 
scéna, startující už týden před vlastním Majálesem
– 21. dubna 2008. V průběhu týdne odehrají svá před-
stavení jak amatérské, tak profesionální scény.
Nebude mezi nimi chybět třeba Komorní scéna Aréna,
Divadlo Petra Bezruče a Janáčkova konzervatoř. Díky
sponzorům mohou ty nejpovedenější masky vyhrát exkluzívní ceny – např. volné letenky po
Evropě! Více informací najdete na http://www.majales.osu.cz/ -haš-  

VAŠE NOVÁ ŠANCE: STUDIUM PSYCHOLOGIE I POLŠTINY  Až do 14. května 2008 si můžete
elektronicky podat přihlášku na dodatečně nabízené kombinace nově akreditovaných studij-
ních oborů na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. Tradičně atraktivní psycho-
logie se tu nově nabízí v dvouoborovém studijním programu v prezenční formě studia v kom-
binaci francouzštiny, polštiny, ruštiny nebo španělštiny s literaturou, ale i latiny s kulturou.
Zvažte studium polštiny ve sféře podnikání. Filozofická fakulta Ostravské univerzity před vámi
nově otevírá možnost studovat ji kombinovaně, v bakalářském studijním programu v Ostravě
a Českém Těšíně. http://stag.osu.cz/eprihlaska/index, http://ff.osu.cz/ -bol-  
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Vítěz prvního místa v 1. kategorii 
Roland Paulin (Budapešť).



KURZY AUTOEVALUACE PLATÍ ESF  Kurzy ke zvládnutí záko-
nem stanovené autoevaluace škol vytvořila za finanční podpo-
ry Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky Ostravská univerzita v Ostravě (OU). Absolventský
certifikát ve třech typech kurzů prozatím získalo 268 učitelů ze
300 plánovaných frekventantů kurzů. V průběhu ucelených

bloků Praktická autoevaluace, Klima na školách, Efektivní využívání výstupů testování 
vědomostí získali účastníci znalosti a dovednosti ve stejnojmenných činnostech. Projekt 
bude ukončen konferencí 28. května 2008 v aule OU, na které budou prezentovány výsled-
ky a zhodnocen celý průběh projektu. Partnery ojedinělého projektu jsou Gymnázium 
a Střední odborná škola Orlová-Lutyně, Základní škola Petrovice u Karviné, Střední škola
technická Opava a Metodické evaluační centrum, o.p.s. (MEC) Ostravské univerzity v Ostravě.
Projekt částečně navazuje na aktivity dalšího projektu OU „Podpora efektivity vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji“ a na aktivity MEC. Vychází z doporučení „Národního programu
rozvoje vzdělávání v České republice“- tzv. Bílé knihy a reaguje na závěry Lisabonského 
zasedání Evropské rady z března 2000. http://autoevaluace.osu.cz/                                     -haj-  

A JSOU TU NOVÉ BŘEHY!  V polovině března byl antikvariát Fiducia svědkem pozoruhod-
né události - křtu studentského časopisu Nové břehy. Společnými silami mu vdechli život
studenti Ostravské univerzity v Ostravě (OU) a vysokoškolští pedagogové OU a Slezské uni-
verzity v Opavě. Časopis je prozatím rozsahem nevelký, leč rozhodně zajímavý. Je černobí-
lý, ale už další číslo by mělo vyjít s barevnou obálkou. V prvním čísle najdete studii Zdeňka
Smolky o Sibiřských písních Petra Bezpráva, verše z poslední sbírky Petra Hrušky, překlady
Libora Martinka z polštiny a také zajímavé recenze ze světa literatury a hudby. Redakční 
rada si předsevzala nelehký úkol: rozšíření počtu dopisovatelů hlavně z řad studentů. 
Časopis se prozatím zaměřuje na kulturní události Opavska a Ostravska, ale do budoucna
uvažuje i o dalších teritoriích. Díky grantům magistrátů měst Opavy a Hradec nad Moravicí
i OU je časopis dostupný zdarma ve Fiducii, Librexu, na Děkanátu FF OU, ve studovně uni-
verzity, či univerzitní knihovně FF OU. Další číslo, ve výrazně inovované výtvarné podobě, 
s větším počet dopisovatelů, stran i rubrik vyjde počátkem května. http://ff.osu.cz/        -bát- 

PALAČINKY Z BRETANĚ Filozofická fakulta Ostravské uni-
verzity v Ostravě (FF OU) je proslulá pravidelným pořádáním
řady netradičních akcí pro své studenty. V posledním břez-
novém týdnu byl hostem zdejší katedry romanistiky G. A. Le
Blanc, profesor ekonomie a řízení z francouzské Bretaně.
Studentům francouzštiny ve sféře podnikání přednášel 
nejen o vzniku firmy, ale vedl i speciální semináře věnované
jejímu chodu v praxi. Získané poznatky studenti brzy zúročí
na stážích v jižní Bretani i ve firmách cestovního ruchu. Není

bez zajímavosti, že v jižní Bretani podle legend pobýval Král Artuš se svou družinou a od-
počívá tu i čaroděj Merlin. Místní malebná krajina patří k turisticky nejatraktivnějším mís-
tům Francie. Profesor Le Blanc připravil na závěr svého přednáškového pobytu překvapení
- přátelské setkání „Galettes &            “, spojené s ochutnávkou nepřeberného druhů pala-
činek i dalších bretaňských specialit. Připravoval je přímo před zraky účastníků francouzský
kuchař G. Lorand. Studenti, učitelé i hosté věří, že nešlo jen o ojedinělý, příjemně strávený
večer, ale že první Le Blancova návštěva na OU byla slibným začátkem další úspěšné spolu-
práce.  http://ff.osu.cz/   -hon,bol-   
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KDO BUDE DĚKANEM ZSF?  Adademický senát Zdravotně sociální fakulty (AS ZSF)
Ostravské univerzity v Ostravě na svém zasedání v půli března 2008 vyhlásil z důvodu jeho
končícího volebního období volbu kandidáta na jmenování děkanem fakulty. Volba pro-
běhne 16. dubna 2008 v 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu. Už 8. dubna 2008 proběhlo
shromáždění akademické obce ZSF ve víceúčelovém sále budovy fakulty na ulici Fr. Šrámka.
Na tomto shromáždění byla podána závěrečná zpráva AS Zdravotně sociální fakulty za
předchozí funkční období. Jednotliví kandidáti na jmenování děkanem pak seznámili aka-
demickou obec fakulty se svým programem činnosti a rozvoje ZSF. Stávající děkan Jaroslav
Slaný znovu kandiduje. Jeho soupeřem bude Arnošt Martínek. (krác. Moravskoslezský deník,
27. 3. 2008) http://zsf.osu.cz/ -new-

UFO NEPŘISTÁLO: VÝSTAVA 18. MERZ  Krátce po inauguraci Z. Janáčka prvním děkanem
Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě byla 
v přilehlých prostorách galerie Student zahájena 
výstava vybraných prací pedagogů fakulty. Název
výstavy je jednak jednoduchou slovní hříčkou, 
pohrávající si s datem jejího zahájení (18. březen 
v němčině) a v hlubším slova smyslu si záměrně 
vypůjčuje termín MERZ (zcela náhodně odvozený
ze slovního spojení KOMMERZ UND PRIVAT BANK)

od slavného hannoverského dadaisty Kurta Schwi-tterse. MERZ pro něj znamenal hravou
kumulaci náhodně nalézaných fragmentů, z nichž vytvářel svébytné umělecké struktury.
Kurátoři výstavy odlehčený přístup umožnil, že vedle sebe mohly obstát různorodé výtvar-
né náhledy a postupy, odrážející zcela odlišné umělecké zaměření jednotlivých ateliérů,
přesto tvořící jediný soudržný celek pod hlavičkou Fakulty umění. Na výstavě byly k vidění
grafické listy, obrazy, fotografie, sochy a objekty. Výsledný vizuální mix ovšem jasně nazna-
čuje, že FUO (škoda, že neprošlo navrhované UFO) má zcela jistě potenciál k tomu, aby 
v budoucnu verifikovala svoji existenci. http://fu.osu.cz/ -vor-

NOVÁ VÝZKUMNÁ CENTRA NA PDF  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
otevřela tři nová centra pedagogického výzkumu, která mohou mít zásadní vliv na rozvoj
škol. Centrum studií evropské identity (CSEI), Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP)
a Centrum pro výzkum edukačních procesů (CVEP). CSEI se věnuje studiu evropanství.
Provádí výzkumy na zakázku, studie proveditelnosti, aplikace výzkumů pro zlepšení chodu
organizací, ale též inovace studijních programů, tvorbu nových studijních modulů a nava-
zujícího dalšího profesního vzdělávání. CDLP se zabývá diagnostikou lidského pohybu.
Sportovcům a sportovním klubům nabízí širokou škálu testování. CVEP je zaměřeno na 
základní a aplikovaný výzkum speciální a sociální pedagogiky, pedagogické evaluace a andra-
gogiky. Realizátorem aplikací výzkumů těchto center je mimo jiné Metodické a evaluačním
centrum OU. http://pdf.osu.cz/                                                                                               -haj-

A. Dvořák: Karneval
W. A. Mozart: Koncert pro klarinet A dur

J. Brahms: 1. symfonie
Symfonický orchestr Fakulty umění OU 

a Akademie muzyczne ve Wroclawi
Sólista : Daniel Svoboda Dirigent : André Bernard

V neděli 27. dubna 2008 v 15.30 – Aula VŠB TUO v Ostravě - Porubě
V pondělí 28. dubna 2008 v 19 hod. – Sál „Vesmír“ v Ostravě, Zahradní ulice
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UNIVERZITNÍ ORCHESTR BUDE DIRIGOVAT ANDRÉ BERNARD  André Bernard, meziná-
rodně uznávaný francouzský dirigent, bude dirigovat koncerty Symfonického orchestru
Fakulty umění (FU) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) 27. a 28. dubna 2008.  S orchestrem
nastuduje skladby A. Dvořáka, W. A. Mozarta a J. Brahmse. Sólistou koncertu bude úspěš-
ný účastník světové soutěže klarinetistů v Ženevě, student OU, Daniel Svoboda. Orchestr FU
bude posílen skupinou dvaceti studentů Hudební akademie K. Lipinského z Wroclawi.
Koncerty se budou konat v neděli 27. dubna v 15. 30 v aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě 
a v pondělí 28. dubna 2008 v 19 hod. v sále Vesmír. André Bernard se proslavil jako virtu-
ózní sólista na trubku. Koncem 80. na sebe upozornil i jako dirigent, když v úvodu večera
zahrál brilantní koncert pro trubku J. N. Hummela a poté dirigoval Berliozovu Fantastickou
symfonii. Dnes je renomovaným dirigentem, známým nejen po celé Evropě, ale i v zámoří.
Natočil více než dvacet CD a DVD. Je uměleckým ředitelem konzervatoře ve francouzském
Anjou.  http://fu.osu.cz/ -new-

TÁHNI! (NA OU)  Pod záštitou děkanky Přírodovědecké fakulty (PřF) Ostravské univerzity 
v Ostravě a studentské komory akademického senátu proběhne 2. května 2008 od osmi do
patnácti hodin na hladnovských kolejích OU v učebně K-201 šachový turnaj PřF pod 
názvem „Táhni!“. Zúčastnit se jej mohou učitelé, studenti a přátelé školy, kteří pošlou svou
přihlášku do turnaje nejpozději do 23. dubna 2008 na e-mail sachovy.turnaj@osu.cz. Aby 
byla zaručena hra rovnocenných soupeřů bude se hrát švýcarským systémem, to je sedm kol
po dvakrát 15 minutách. Na hladký průběh turnaje bude dohlížet rozhodčí a spoluorgani-
zátor I. Mačejovský. Organizátorem turnaje je student druhého ročníku aplikované fyziky 
L. Šigut a jeho organizační výbor. Ti nejlepší šachisté mohou kromě opojného pocitu vítěz-
ství získat i zajímavé ceny. http://prf.osu.cz/    -záv-

• • • p o  u z á v ě r c e  
UNIVERZITA KARLOVA NESOUHLASÍ S VLÁDNÍ TRANSFORMACÍ FAKULTNÍCH NEMOC-
NIC Univerzita Karlova vzala na vědomí, že vláda na svém dnešním zasedání (9. dubna
2008) schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnic-
kých pracovištích ve znění, které předpokládá transformaci stávajících fakultních nemocnic
na „nevýdělečné“ akciové společnosti... Univerzita Karlova v souladu se všemi dosavadními
stanovisky vyjadřuje principiální nesouhlas s dnešním usnesením vlády ČR a věří, že při 
dalších jednáních bude možné dosáhnout zásadní korekce nebezpečného směru, kterým se
dnes v jinak žádoucí transformaci fakultních nemocnic vykročilo. 

Václav Hampl, rektor UK a Jan Hála, předseda Akademického senátu UK 
(krác., úplné znění na: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=4226) -haj-

KLIMEŠ A FOJTÍK PROREKTORY S účinností od 14. dubna 2008 byl jmenován prorektorem
pro rozvoj a informatizaci Ostravské univerzity v Ostravě Cyril Klimeš, vedoucí oddělení pro
podporu projektové činnosti univerzity a vedoucí katedry informatiky a počítačů
Přírodovědecké fakulty OU. Prorektorem pro řízení vědy a vnějších vztahů OU je Igor Fojtík,
vedoucí oddělení rekreologie Pedagogické fakulty OU a pedagogický poradce pro obor 
tělesná výchova a sport. Do funkce byl jmenován s účinností od 22. ledna 2008.
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=50 -new-

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 3/2008 vyšlo
15. 4. 2008. Newsletter zasíláme nejvýznamnějším osobnostem a institucím České republi-
ky. Dejte jim o sobě vědět! O tom, co právě děláte, co připravujete, o čem přemýšlíte. Pište, 
fotografujte, tvořte pro INFO<U>, newsletter! Vaše příspěvky o maximální délce 15 řádků,
fotografie, pozvánky a jiné materiály průběžně zasílejte na mail: newsletter@osu.cz.
Uzávěrka čísla 4/2008 INFO<U> je ve středu 30. dubna 2008. Děkujeme vám. http://www.osu.cz/
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